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S A M E N  S T E R K E R
In de periode waarin dit jaaroverzicht verschijnt bevinden we ons in de coronacrisis. Onze medewerkers zetten zich 

onophoudelijk en op een bewonderingswaardige wijze in voor de gezondheid van onze cliënten. Als nieuwe bestuurder van 

Neos heb ik in mijn eerste maanden de enorme drive en zorgkracht van onze medewerkers al mogen ervaren. Die is nog 

zichtbaarder geworden in deze moeilijke tijd. Met positiviteit en vindingrijkheid begeleiden ze onze cliënten zorgvuldig en 

vakkundig. De vele terechte  loftuitingen op de helden in de zorg zijn dan ook terecht, ze gelden ook voor onze medewerkers.

Wij, op onze beurt, kunnen ons werk niet doen zonder anderen: onze partners met wie wij aan het perspectief van onze 

cliënten werken. Dat zijn er vele. Voor het bereiken van nieuw perspectief werken cliënten hard aan passend werk of 

dagbesteding, een stabiel inkomen, een veilig thuis en sociale contacten. Daarbij zijn een goede gezondheid, zingeving en 

zelfredzaamheid belangrijk. De samenwerking met onze partners op al deze gebieden is cruciaal. Dat is al 20 jaar zo…. sinds 

de vorming van Neos op 1 mei 2000.   

Terugkijkend op de ontwikkelingen in de opvang van dak- en thuislozen zien we dat de uitdaging er niet minder op is 

geworden. De samenleving is ingewikkelder geworden en het aantal mensen dat uitvalt, neemt toe. Ook constateren we dat 

de problematiek van jongeren en volwassenen complexer wordt en dat het geweld achter de voordeur moeilijk te stoppen 

is. Intussen blijft de ‘dringende’ vraag naar huisvesting groot. Meer dan ooit moeten we met elkaar de brug slaan naar 

oplossingen. Het is onze taak om het groeiend aantal kwetsbare burgers te (onder)steunen, er voor hen te zijn en hen te 

begeleiden naar een beter bestaan.

In het jaaroverzicht van 2019 vindt u diverse voorbeelden van de inspanningen 

die medewerkers, cliënten, ervaringsdeskundigen, partners en anderen hebben 

gedaan om dit te bereiken. Een sterk staaltje samenwerken! De titel van het 

Jaarbeeld ‘Samen Sterker’ is dan ook een gezamenlijke claim, voor u, voor ons, 

voor allen die zich bekommeren om hun medemens. 

We bedanken ook de voormalig bestuurders van Neos, Ting Yu Chu en Pim Dijkstra, 

en andere collega’s die zich vorig jaar hebben ingezet voor dak- en thuisloze 

burgers in de regio Eindhoven. 

Als u vragen heeft over het jaarbeeld, nodigen wij u uit met ons contact op te 

nemen.

Met vriendelijke groet,

Raoul Bakkes, directeur-bestuurder
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In de praktijk lopen dak- en thuisloze jongeren echter tegen allerlei 

regelgevende obstakels aan waardoor ze moeilijk uit hun situatie komen. Daar 

hebben we regelmatig signalen over afgegeven. Op landelijk niveau hebben 

jongeren ‘van’ Neos - in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland 

- eveneens signalen over hun praktijk afgegeven. Staatssecretaris van VWS Paul 

Blokhuis nam deze mee in zijn Actieplan Dak- en Thuisloze Jongeren 2019-2021. 

Naar aanleiding van het plan organiseerden we met gemeenteraadsleden en 

het Leger des Heils een thema-avond over de situatie van dak- en thuisloze 

jongeren in Eindhoven. Aanbevelingen zijn onder andere: ga actief op zoek 

naar zwerfjongeren en breng ze in beeld, zorg voor voldoende opvang los van 

volwassenen, zorg ervoor dat regels helpend zijn en niet haaks op elkaar staan, 

want dat houdt zwerfjongeren in een vicieuze cirkel van dak- of thuisloosheid 

en veroorzaakt juist (meer) schulden en, last but not least, leg focus op 

huisvestingsmogelijkheden. 

Sharlene komt door problemen in 

het gezin op straat terecht, valt 

in handen van een loverboy en 

gaat twee jaar door een hel. Eén 

samenvattende zin die bol staat 

van de ellende. Een nieuwe vriend 

en de maatschappelijke opvang 

vormen een kentering. Ze gaat een 

opleiding tot ervaringsdeskundige 

volgen om haar negatieve 

levenservaringen te benutten voor 

andere jongeren. Ze worstelt nog 

wel met haar zelfvertrouwen en 

motivatie. Haar oproep? “Geef 

juist aandacht aan jongeren die 

dak- of thuisloos zijn. Zij ervaren 

dingen die hen tekenen en 

blijvend op achterstand zetten. Ze 

volgen geen opleiding, bouwen 

geen werkervaring op. Dat werkt 

een leven lang door.” 

500? 

?
Bij gebrek aan een uniforme definitie 

van het begrip ‘zwerfjongere’ en 

een overkoepelende registratie is 

niet bekend hoeveel zwerfjongeren 

Eindhoven kent. Maar als de gemeente 

nog altijd 4% van het landelijk aantal 

zwerfjongeren heeft, zoals onderzoek in 

2009 aangaf, zou dat aantal op zo’n 500 

moeten liggen. Slechts een klein deel 

van hen is in zorg. 

In navolging van het initiatief van de Stichting Zwerfjongeren Nederland 

overhandigden Neos en het Leger des Heils een zwerfsteen aan 

wethouder Jeugd Renate Richters die de last van de zwerfjongeren 

symbolisch  voelbaar maakt. Een succesvolle aanpak maakt het gewicht 

draaglijk: een dergelijke aanpak is dus kei-belangrijk!

ACTIEPLAN

DAK- EN THUISLOZE 

JONGEREN 2019-2021

Met het Interventieteam en het Koffiebakkie bieden we mensen die op straat 

leven, ondersteuning. Via het programma Changes helpen we zwerfjongeren 

met onderdak, een inkomen en werk of een opleiding. Dat heeft succes. 

Belangrijke succesfactoren zijn één begeleider per jongere en vlotte 

samenwerking met gemeentelijke geledingen. 

Z W E R F J O N G E R E N  K E I - B E L A N G R I J K
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Bij artikel over Outreachend werk/kof-

fiebakkie

Samen voor Eindhoven organiseert 

ieder jaar de grootscheepse inzameling 

van winterjassen voor hen die geen 

thuis hebben en buiten verblijven. 

Ook brengen zij mensen bij elkaar die 

iets voor dakloze medeburgers willen 

betekenen. 

Bakkie ‘met!’ doen ?
Ook in 2019 is ‘het Koffiebakkie’ actief bezig geweest met ‘er 

zijn voor’ mensen die op straat verblijven. Voor een praatje, een 

verwijzing of andere vragen. En ook niet alleen ‘t bakkie koffie 

en een broodje, want vaak hebben de collega’s  ook toiletspul-

len, kleding, of etenswaar bij zich. Dat komt vaak van burgers en 

organisaties die iets willen doen voor hen. Zij beseffen dat een 

leven op straat zwaar is en de hoop op een beter leven ver weg. 

Door onmacht, complexe problemen en misgelopen hulptrajec-

ten vervliegt de hoop. Maar door het onvoorwaardelijk accepte-

ren en hen trouw zijn, blijft contact mogelijk. Vanuit het ver-

trouwen dat ontstaat, komen langzaam mogelijkheden in beeld, 

waarmee toch een stap richting hoop en hulp wordt gezet. Ook 

de medewerkers van Stichting Ervaring die Staat en Het Leger 

des Heils, ontmoeten veel mensen op straat, voor hulp een ver-

wijzing naar de inloop of naar de Straatarts, Peter Meulensteen 

en zijn medewerkers, of gewoon even gezelschap.

KO F F I E BA K K I E
Danny en collega parkeren tweemaal per week het 

Koffiebakkie op plekken in Eindhoven waar dak- en 

thuislozen vaak komen. En zij komen niet alleen 

voor koffie en een broodje. 

Danny: “Ik help ook iemand die 

even moet bellen, bijvoorbeeld 

een hulpdienst, of verwijs door 

naar de nachtopvang en de 

inloopadressen en zo. 

‘Je moet wel goed eten 

hoor’, zeg ik altijd. Ik heb 

wel makkelijk contact 

met hen. Ik ken de 

problemen en heb geen 

oordeel over mensen. Ik 

wil graag helpen maar 

als ze niet willen, even 

goede vrienden. Daarom 

zie ik hen ook weer 

terug, voor koffie en een 

broodje. En als ze toch ooit 

hulp nodig hebben, dan weten 

ze me te vinden!”

“Wel goed eten, hoor!”
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Bij de Crisisopvang van Neos signaleren we steeds vaker jongeren die 

slachtoffer blijken te zijn van jeugdprostitutie. De hulpverlening vergt 

een specialistische aanpak, zowel wat de begeleiding betreft als een 

veilige opvang. De zorgbehoeften van slachtoffers zijn divers en hangen 

af van de ernst en de duur van de uitbuiting. Er is in de regio nu geen 

passend zorgaanbod in de vorm van begeleiding, 24-uursopvang, 

crisisopvang en nazorg. 

V R O U W E N O P VA N G
Samen tegen mensenhandel en jeugdprostitutie

ZORGLOGISTIEK

Daarom hebben we in samenwerking met het   

Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdpros-

titutie een concreet plan voor veilige opvang, 

gespecialiseerde begeleiding en ambulante nazorg 

voor deze jongeren ontwikkeld. Nodig zijn een 

veilige en kleinschalige woonvorm, crisisbedden, 

getrainde begeleiders onder wie ervaringswerkers 

en een gespecialiseerd begeleidingsprogramma. 

Beleidsmedewerker Rianne Scherpenisse: “Een 

breed scala aan netwerkpartners is betrokken 

bij deze aanpak. Zowel Neos als Lumens heb-

ben sterke netwerken binnen het sociale en 

veiligheidsdomein. Voor jongeren is het hebben 

van huisvesting, inkomen en een goed netwerk 

van belang om zelfstandig verder te kunnen. In 

de regio bestaan al vele jaren goed werkende 

afspraken met woningcorporaties waar jongeren 

gebruik van kunnen maken voor onderdak. En op 

basis van goede samenwerkingsverbanden met 

het beroepsonderwijs (zowel op mbo- als hbo-

vlak) krijgen jongeren de kans in te stromen in 

opleidingen. We hebben ook mogelijkheden voor 

jongeren om aan werk te werken (Talentenexpedi-

tie, Arbeidstrainingscentrum etc.). 

SAFE CHANGES:    opvang en begeleiding voor jonge 
slachtoffers van  (gedwongen) jeugdprostitutie

In 2019 is het Regieteam van de gemeente 

Eindhoven verantwoordelijk geworden voor 

de aanmeldingen voor onder meer de maat-

schappelijke opvang en beschermd wonen. 

Deze functie lag voorheen bij Neos. In het 

verslagjaar hebben we de processen en 

werkwijze bij de toegang van Neos dan ook 

opnieuw vormgegeven. Het team Toegang 

speelt hier een centrale rol in. 

Toegang is tevens verantwoordelijk voor 

een efficiënte inrichting van het proces van 

in-, door- en uitstroom van cliënten. Hierbij 

werken de medewerkers intern soepel en 

nauw samen met de trajectbegeleiders, 

Vastgoed & Services, dat de trainingshuizen 

beheert, en de Bureaudienst van het Blijf 

van m’n Lijfhuis. In 2019 ontwierp Toegang 

in samenspraak met collega’s een progno-

setrajectformulier om nog beter te kunnen 

anticiperen op in-, door- en uitstroom en de 

behoefte van cliënten in dat traject. Zo kun-

nen mensen en middelen maximaal effec-

tief worden ingezet, weten cliënten wat er 

van hen wordt verwacht en lopen trajecten 

vlot door. Ook kunnen we zo meebewegen 

met ingestelde budgetplafonds. Vlotte  

cliëntentrajecten vergen in alle opzichten 

een geoliede samenwerking. We zijn dan 

ook blij dat de samenwerking met het 

gemeentelijk Regieteam, de forensische 

verwijzers, de regiogemeenten en WIJeind-

hoven erg goed is. We kijken hoe we het 

aanmeldproces kunnen blijven verbeteren, 

bijvoorbeeld door het doen van intakes daar 

waar cliënten onvoldoende in beeld zijn. 

We voelen ons immers verantwoordelijk 

voor snelle en effectieve hulp aan de meest 

kwetsbare burgers in de samenleving. Dat 

komt ook tot uiting in de outreachende 

activiteiten van Neos, bijvoorbeeld van het 

interventieteam dat helpt problematische 

situaties op straat op te lossen en cliënten in 

de nachtopvang tot trajecten te stimuleren 

en naar het Regieteam te leiden. 
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Hoe eerder een (vermoedelijk) slachtoffer gesignaleerd wordt, hoe eerder 

zorg geboden kan worden en de kans op her-traumatisering verkleind en zelfs 

voorkomen kan worden. 

Preventieve programma’s zijn noodzakelijk om meer slachtoffers In onze regio 

te voorkomen. De organisatie Humanitas zet ‘Gevaarlijke Liefde’ in om jongeren 

bewust te maken van keuzes en het aangeven van grenzen. Zo worden ook de 

gevaren van o.a. seksueel grensoverschrijdend gedrag en jeugdprostitutie in 

voorlichting en scholing besproken. 

In de strijd tegen mensenhandel en huiselijk geweld speelt het landelijke 

Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) een grote rol. Het zet zich 

in voor de belangen en rechten van slachtoffers van mensenhandel. De focus 

ligt op meer bewustwording van mensenhandel, ontwikkeling van beleid, het 

opzetten van een integrale aanpak en het ontwikkelen van trainingen voor onder 

meer begeleiders van Neos om situaties van gedwongen jeugdprostitutie beter te 

herkennen en te signaleren. 

Gezamenlijke inzet op preventie, veilige opvang, specialistische begeleiding en 

nazorg zijn de belangrijkste pijlers om jeugdprostitutie te kunnen aanpakken. 

Hierbij werken we ook samen met o.a. maatschappelijke organisaties voor 

financiering, zoals Stichting Thomas van Villanova.

Op 3 september 2019 werd 

een landelijk symposium 

georganiseerd in Eindhoven, 

waar de samenwerkende 

organisaties 30 portretten 

van slachtoffers van mensen-

handel onthulden. Het betreft 

zeer schrijnende verhalen van 

vrouwen, mannen, jongens 

en meisjes die slachtoffer zijn 

geweest van mensenhandel. 

Velen van hen zitten nog in de 

beschermde opvang. 

Neos werkt tevens met ervarings-

deskundigen en leidt deze ook op. 

Zo loopt er een hersteltraining GAST, 

waar jongeren opgeleid worden om 

als ervaringswerker met jongeren te 

kunnen gaan werken. Dit initiatief 

betrekken we bij Safe Changes. 

Uiteraard is het belangrijk dat we 

vroegtijdig in contact komen met 

jongeren met vragen en problemen. 

Hiertoe werken Neos en Lumens samen 

met nog een aantal andere partijen. 

In het stedelijk jongerencentrum 

Dynamo is hiertoe het FAQ opgericht, 

een inloop waar jongeren met al hun 

vragen terecht kunnen. 

Open uw ogen, 

mensenhandel 

is dichterbij 

dan u denkt

Portretten van slachtoffers

Vermoedelijk 

aantal slachtoffers 

in Eindhoven: 

meer dan 

250



Neos werkt al vele jaren met het Leger des 

Heils, GGzE en de woningbouwcorporaties 

samen binnen Housing First, een concept 

dat zeer succesvol is voor mensen met 

complexe problematiek die langer dak- of 

thuisloos zijn. Kernprincipe is dat deze 

mensen eerst een woonruimte krijgen en 

vandaaruit aan kwaliteit van leven bouwen. 

H O U S I N G  F I R S T  I S  Z E E R  S U C C E S R I J K

Ferdi van Hout: “De presentiebenadering is voor mij de charme 

van Housing First: meebewegen met de cliënt. De cliënt zelf 

doelen laten formuleren en deze samen realiseren in zijn of 

haar tempo. Ik heb ruimte om te investeren in een goede 

werkrelatie en vertrouwensband. ‘Vuile handen’ kunnen maken 

als trajectbegeleider draagt daar enorm aan bij: samen verhuizen, 

meubels sjouwen, naar de stort gaan, de woning op orde brengen. 

Er kunnen zijn voor de cliënt. En als het kan, samen kunnen 

lachen. Je kunt echt naast de cliënt gaan staan. 

De belangrijkste succesfactor is dat er geen tijdsdruk zit op 

uitstroom. Voor deze cliënten zijn trajecten waarbij binnen 

bepaalde tijd doelen moeten worden behaald, heel lastig. Ze 

hebben in die trajecten vaak te horen gekregen dat ze hun 

afspraken niet zijn nagekomen. Dat doet wat met hun vertrouwen 

in de hulpverlening. Bij ons kunnen cliënten hun eigen afspraken 

maken die ze wel kunnen behalen. Als het goed gaat horen ze dat 

ze hun afspraken wel nakomen. Dat geeft een enorme boost.” 

Maaike van de Vorst: “Meebewegen met de cliënt is ook voor 

mij de charme. We kunnen met cliënten de tijd nemen om aan 

bepaalde zaken te werken wanneer zij daar klaar voor zijn. 

De cliënt bepaalt dus wat we doen en in welk tempo, met 

bijsturing van de begeleiding wanneer nodig. Cliënten komen 

dan zelf met ideeën of doelen waar ze aan willen werken. 

Omdat het iets is wat ze zelf willen, zorgt dat vaak ook voor het 

beste resultaat. Het succes van Housing First zit, denk ik, vooral 

in het feit dat we heel erg insteken op het creëren van een 

vertrouwensband. Daardoor kun je veel bereiken met cliënten. 

Ook het feit dat de cliënt één gezicht ziet in de begeleiding, en 

niet meerdere, werkt positief.” 

Trajectbegeleiders over charme en succes 

blijken stabiel gehuisvest

na 2-5 jaar 

nog steeds in 

woonruimte

85%

8 op 10

Arthur van Rooij: “Ik werk sinds oktober 2019 

bij Housing First en merk dat veel cliënten 

door ervaringen in het verleden de hoop in 

de hulpverlening hebben verloren. Ik zie het 

als mijn belangrijkste taak om vertrouwen 

te krijgen door naast de cliënt te gaan 

staan. Zo’n benadering spreekt me erg aan. 

Bovendien werken we in een klein team met 

een prettige sfeer. Dat motiveert me ook heel 

erg. De begeleiding is niet gemakkelijk, je 

doet het niet zomaar even, terwijl je ook geen 

reuzenstappen en grote resultaten van cliënten 

mag verwachten. De kunst is om juist de 

kleine stapjes van de cliënt te zien: dat is een 

belangrijke leerschool voor jezelf.”

JAARBEELD 2019 8

Ferdi van Hout
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Bij Neos helpen we ook dak- en thuisloze mensen die (nog) niet in een 

hulptraject zitten. Dat doen we onder meer via de passantenopvang, het 

interventieteam, het Koffiebakkie en de samenwerking met andere partij-

en. Ook het Cliënten Punt creëert ruimte om cliënten die op straat leven, 

een helpende hand te bieden. Dat lijntje loopt veelal via Alinda Scheepers 

die de gelederen van het Cliënten Punt in 2019 kwam versterken. Ze werkt 

al zo’n 30 jaar in de zorg waarvan 10 jaar met dak- en thuislozen en weet 

uit ervaring wat armoede en sociale uitsluiting met mensen doet. 

Armoede, schulden, het zelf willen oplossen, schaamte, niet kunnen doen wat 

anderen wel kunnen, er niet meer zo bijhoren, Alinda maakte het mee in haar 

jeugd en als volwassene. Gewoon door een optelsom van life events, want hard 

werken, je boontjes doppen en slim met geld omgaan kon ze van jongsaf aan. 

“De jaren dat ik met armoede heb geworsteld hebben me uiteindelijk sterker 

gemaakt. Mijn specifieke ervaringen en levenservaring kan ik nu benutten voor 

anderen. Ik weet wat mensen in armoede meemaken en wat het met hen 

doet. En ook wat uiteindelijk helpt: het taboe rond armoede doorbreken en 

hulp zoeken. Belangrijk is dan ook dat de regelgeving aansluit bij mensen met 

schuldenproblematiek. Daar begint 

nu geleidelijk aan verbetering in te 

komen. Ik heb in het recente verle-

den een rapport geschreven over de 

schuldenproblematiek in Nederland 

en toen geconcludeerd dat het 

systeem te veel is gebaseerd op 

controle en wantrouwen. Zo voelen 

mensen dat in de praktijk. Boven-

dien staan allerlei regels haaks op 

elkaar, waardoor mensen onbe-

doeld verder in de schulden worden 

geduwd. ‘Werk meer samen’, was 

een van mijn aanbevelingen. Die 

samenwerking begint steeds meer 

te komen, zie ik nu. Bijvoorbeeld in 

de vroegsignalering, waarbij partij-

en elkaar opzoeken en gezamen-

lijk naar preventieve oplossingen 

zoeken om problemen niet te laten 

verergeren.” 

E R VA R I N G S D E S K U N D I G H E I D 
Cliënten Punt en armoedeproblematiek

Alinda is ook geestelijk moeder van de 

training ‘Grip op je Knip’ die ze bij het 

Cliënten Punt ontwikkelde, in afstem-

ming met de financieel hulpverleners 

van Neos. Iedere cliënt van Neos die 

daar behoefte aan heeft, kan deze gaan 

volgen. “De training geeft basiskennis 

over hoe je je administratie bijhoudt, 

met de post omgaat en budgetteert, 

welke steunmogelijkheden er zijn en 

zoomt in op het gedrag bij het omgaan 

met geld. Inzicht, overzicht en uitzicht 

zijn de drie kernwoorden. Want met 

inzicht en overzicht over je financiële 

situatie kun je doelgericht werken aan 

het uitzicht dat je grip hebt op je finan-

ciën. Kern is dat we niet uitgaan van 

verbieden ‘dit mag je niet, dit kun je 

niet, dit moet je laten’, want dat werkt 

niet. We geven mensen keuzes en laten 

hen daarover nadenken. 

Gooi je je post in de la omdat je niet 

snapt wat er allemaal in staat? Wat 

denk je dat er dan gebeurt? Lost zich 

dat vanzelf op? Wat kun je beter doen? 

Weet je van jezelf dat je vrolijk wordt 

van shoppen? Leg dan steeds een euro 

opzij, werk ernaartoe en gun jezelf zo’n 

moment. Wees ook realistisch en stel je 

gebruik aan de orde. We zeggen in de 

training niet: ‘stop met blowen, want 

dat kost zoveel’. Gebruik is gewoon een 

realiteit bij sommige mensen. Rede-

neer vanuit die realiteit: ik geef zoveel 

uit aan blowen, wat betekent dat voor 

mijn leefgeld en hoe kan ik dat goed 

verdelen?” 
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Jongeren die thuis- of dakloos zijn gewor-

den en bij Neos in de jongerenopvang 

terechtkomen, hebben al heel wat achter 

de rug. Roy is zo’n jongen die door de vele 

problemen thuis verslaafd raakte aan drugs 

en op straat belandde. Thuis was geen 

optie meer: door zijn drugsgedrag en de 

medische situatie van zijn ouders waren 

de spanningen tot in het extreme opgelo-

pen. “Er gebeurden slechte dingen; ik was 

altijd opgefokt en bezig met blowen om te 

overleven. Dat ging zelfs door toen ik hulp 

kreeg. Gevolg: schulden, baan en huis kwijt. 

Bij Neos hebben de begeleiders me ervan 

overtuigd om af te kicken; het was nu of 

nooit. Dat was mijn omslagpunt. En een-

maal in de kliniek word je je bewust van je 

gebruik, de voordelen en de nadelen en het 

feit dat je keuzes hebt en een toekomst. 

Zo heb ik binnen de horeca-opleiding van 

het ArbeidsTrainingsCentrum mijn passie 

voor koken ontdekt. Ook doordat leermees-

ter Ad in mij geloofde heb ik nu vijf certifi-

caten op zak en werk ik in een viersterren-

hotel in een open keuken. Ik ben super trots 

als mensen het gerecht dat ik heb gemaakt, 

fotograferen en op Facebook of zo zetten.

Dus ik heb geleerd om nooit op te geven en 

te geloven in hulp en in je eigen kracht. Zet 

je schouders eronder en blijf knokken. Met 

kleine stapjes kom je het verst.”

C R I S I S -
O P VA N G 
J O N G E R E N

Nasir: “Er zijn mogelijkheden voor 

iedereen, wij leren jongeren ze 

te zien”. Zijn advies: “Geef niet 

op: er is altijd iemand voor jou, 

dat kan ook een leraar zijn of 

een begeleider. En als het soms 

tegenzit, zet door en geloof in 

jezelf, je zult zien dat je het kunt.”

Begeleider Nasir: “Hier op de crisis-

opvang krijgen jongeren de rust om 

dingen op een rijtje te zetten: wat wil 

ik eigenlijk, wat kan ik en wat heb ik 

nodig? Via een creatief programma 

ontdekken ze hun talenten en werken 

ze aan toekomstplannen voor studie, 

werk en wonen. 

Roy: van de straat naar 
een viersterrenhotel

Passie voor koken ontdekt
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Sociale kaart voor cliënten en woonbegeleiders

Onderdeel van zelfstandig functioneren is ook dat cliënten de voorzieningen in hun 

wijk kennen en daar een beroep op doen als ze daar behoefte aan hebben. Op 

initiatief van John van Hemmen is er daarom binnen het team Woonbegeleiding 

een sociale kaart gecreëerd met praktische informatie, ingedeeld per gebied van 

de Eindhovense gebiedscoördinatoren. Zowel begeleiders als cliënten maken daar 

gebruik van. Hierin zijn allerlei overzichten opgenomen, van vrijwilligers, maatjes, 

adressen op het vlak van voeding, kleding, meubilair, mondzorg, taalcursussen, 

adressen van wijkgebouwen, juridische loketten, wooncorporaties, woonbureaus, 

kamerverhuurmogelijkheden, handige apps, etcetera. John: 

“Sommige cliënten hebben dat niet nodig, die maken op eigen initiatief kennis 

met de buurman en halen hun informatie en spullen via Facebook of Marktplaats 

bij elkaar. Maar de meesten moet je echt actief verbinden met hun omgeving 

dan is een sociale kaart en kennis van mogelijkheden en werkwijzen van allerlei 

voorzieningen in de buurt een goede steun.”

Verantwoordelijkheid bij de cliënt

Een cliënt helpen zelfredzaam te worden vraagt natuurlijk ook iets van de houding 

van een woonbegeleider. “Wat in de woonbegeleiding heel nadrukkelijk voorop 

staat, is dat je de verantwoordelijkheid voor het zetten van stappen bij de cliënt 

houdt. Sommige cliënten moet je als het ware in hun kracht ‘dwingen’, omdat 

dingen zelf doen bij hen niet vanzelf gaat. Je moet dat actief stimuleren. 

Iemand die bijvoorbeeld nooit zijn rommel opruimt kan dikke trammelant krijgen 

met de buren, met de woningbouw. Van die urgentie moet je cliënten zien te 

overtuigen. Je hebt ook mensen die het liefst op zichzelf blijven. Maar ook zij 

hebben te maken met een woonomgeving, dus goed buurmanschap is altijd een 

belangrijk aandachtspunt.”

John: “Ik zeg bij het begin van 

woonbegeleiding altijd: ‘We heb-

ben zoveel maanden de tijd, daar-

na ben ik weg en moet je alles zelf 

kunnen met je netwerk’. Daarom 

begin ik ook altijd heel intensief, 

dat het tempo er meteen in zit. In 

dat proces is het belangrijk dat de 

cliënt beseft dat ik niet zijn belang-

rijkste contact moet zijn. In het be-

gin misschien even, maar hij moet 

vooral zijn netwerk gaan benutten. 

Dat is een belangrijk onderdeel van 

zijn zelfredzaamheid.”

WO O N B E G E L E I D I N G : 
G E B R U I K  VA N  H E T  N E T W E R K

De woonbegeleiders van Neos werken gebiedsgericht via de 

gestructureerde driefasenmethodiek Critical Time Intervention, 

die uitgaat van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving. De 

woonbegeleider helpt de cliënt op de belangrijkste drie leefgebie-

den, brengt daarbij steulfiguren uit zijn netwerk in beeld, schakelt 

deze in, monitort hoe het gaat, coacht en trekt zich geleidelijk aan 

terug, zodat de cliënt zelfstandig met zijn netwerk verder kan. 

Roy: van de straat naar 
een viersterrenhotel
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Woonbegeleider Olga Kolk ging vlot door de lesstof van de 

forensische module heen. “Ik ga de theorie nog wel goed 

nalezen, het is altijd een verrijking van je expertise. Ik  

merk overigens dat het begeleiden van forensische cliënten 

niet zo veel anders is dan andere cliënten. We zijn bij Neos 

gewend aan een sterk gemêleerde doelgroep en we zijn in 

de begeleiding breed georiënteerd, op veel levensgebieden. 

Nieuw is wel de samenwerking met de reclassering, waar ze 

juist heel specifiek gefocust zijn: op het justitieel kader met 

alle voorwaarden en afspraken. Ik heb goede ervaringen 

FORENSISCHE ZORG
Neos is een gecontrac-

teerde zorgaanbieder 

voor forensische zorg. 

Om onze medewerkers 

in het primaire proces 

hiervoor verder toe 

te rusten maken we 

gebruik van de forensi-

sche leerlijn van de GGZ 

Ecademy. We hebben 

de module Forensische 

Zorg in de Maatschap-

pelijke Opvang verplicht 

gesteld voor hen. Het 

geeft onder meer the-

oretische achtergrond 

over justitiële titels en 

samenhangende kaders. 

met die samenwerking.” Olga vindt niet dat het beheersen 

van risico’s via dat kader haaks staat op de herstelgerichte 

begeleiding van de cliënt. “Dat gaat goed samen. Ik werk 

met deze cliënten net als bij anderen aan doelen en ga ook 

uit van hun wensen en kwaliteiten.” Kleurt kennis van het 

gepleegde delict de begeleiding nog in? “In praktische 

adviezen kan dat meespelen, maar niet in de manier van 

begeleiden en mijn houding daarin. Een cliënt valt niet 

samen met zijn delict. Bij iedere cliënt zie ik iemand voor 

me met sterke en zwakke kanten en daar ga ik vanuit.”

Woonbegeleider Mieke Verbunt heeft één forensische cliënt bij wie gebrek aan motivatie 

voor begeleiding speelt. “Hoe ik daarmee omga? Ik benoem niet dat ik kom helpen, maar 

stimuleer hem aan te geven wat hij wil doen en ik regel dan dingen samen met hem. Het 

lijkt me interessant om dit soort ervaringen met collega’s uit te wisselen om te kijken hoe 

zij daar op inspelen.” Een heel leuk aspect van het begeleiden van forensische cliënten vindt 

Mieke de contacten met derden, onder meer de reclassering. “Ik spar graag met partners die 

er ook echt voor willen gaan, net zoals ik. “Wie is de cliënt, hoe steekt hij in elkaar, hoe gaan 

we het aanpakken? Dat vind ik heel boeiend.”

Olga: Gewend aan een gemêleerde doelgroep

Forensische zorg 

wordt opgelegd als 

onderdeel van een 

straf en/of maatre-

gel aan iemand met 

een psychisch/psy-

chiatrische stoornis 

of verstandelijke 

beperking die een 

strafbaar feit heeft 

gepleegd. 

Trajectbegeleider Ellemiek van Eijndhoven: “In mijn 

ervaring zijn de forensische cliënten als doelgroep niet 

heel anders dan de mensen die we binnen Beschermd 

Wonen zien. Wat ik wel heel opvallend vind is de vlotte  

samenwerking met de reclassering. Als het in een 

traject niet goed gaat, staat de reclassering snel ‘op de 

stoep’ om het mee te dragen. 

Ik zie dat forensische cliënten over het algemeen zeker 

gemotiveerd zijn voor hun traject, omdat ze strakke 

kaders gewend zijn en binnen onze begeleiding 

juist meer vrijheid hebben. Omgaan met die vrijheid 

is tegelijkertijd wel een uitdaging. Als iemand 

bijvoorbeeld door verleidingen terugvalt in gebruik 

kan dat tot minder motivatie voor begeleiding leiden. 

Maar vaak houdt de reclassering al rekening met 

gevoeligheden en legt bijvoorbeeld urinecontroles op. 

Vanwege die afspraken kunnen wij dan gemakkelijker 

eisen stellen aan de cliënt en weer overleggen met de 

reclassering als het daar hapert. Dat werkt fijn.”
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Stafmedewerker Ton Feijen: “Je hoeft nog 

niets te kunnen, maar je kunt uitproberen wat 

je leuk vindt om te doen. Alleen al door mee 

te doen zet je een goede stap, want het gaat 

niet alleen om wat je zelf ontdekt, maar wat 

je leuk vindt om te doen. We werken bij de 

Talentenexpeditie samen met kunstenaars en 

andere (creatieve) mensen die de jongeren 

graag willen helpen in moeilijke tijden. Ze 

willen hen met dit programma iets meegeven 

voor de toekomst: besef van hun talenten en 

de manier waarop ze die kunnen inzetten en 

er plezier van kunnen hebben. 

De ervaren en gerenommeerde kunstenaars 

en professionals met wie we samenwerken, 

helpen met technieken en feedback om de 

jongeren te helpen hun talenten verder te 

ontwikkelen. Dit zijn onder meer filmmakers 

Mooniq en Monique, Eindhovens schrijver 

Henk van Straten, Centrum voor de Kunsten 

Eindhoven, Het Van Abbemuseum, het SUMMA 

College, het Living Museum Eindhoven, 

Gemeente Eindhoven en de creatieve 

begeleiders van Neos. 

*  Deze Talentenexpeditie, die mede mogelijk is 
gemaakt door het Kansfonds, is er voor jongeren 
van Neos, Combinatie Jeugdzorg, Leger des Heils, 
en Vluchtelingenwerk.

O N T D E K  J E  TA L E N T:  J E  H E B T  H E T !
Op een leuke, sprankelende manier 

ontdekken waar je goed in bent. Daar 

gaat het om in de Talentenexpeditie. 

Het is een programma voor jongeren 

tussen de 16 en 25 jaar * waarmee 

ze op een creatieve en verbindende 

manier hun talenten en vaardigheden 

kunnen ontdekken en inzetten. De 

jongeren gaan in workshops aan de 

slag met een project. Dit kan zijn: 

muziek maken, schilderen, verhalen 

schrijven, films maken, tekenen, 

illustreren, rappen etc.

Tom: “Ik voelde me verloren, 

dacht dat ik niks kon. 

En nu help ik anderen! 

Een te gek gevoel!” 

Frans: “Goh, ik durf meer 

dan ik dacht. Ik heb meer 

zelfvertrouwen gekregen en 

weet dat mijn mening ook telt.” 

Antoine :“Ik dacht altijd dat ik 

niks kon. Zeker toen ik zwaar 

in de shit zat. Alleen maar 

problemen. Zeggen ze dat die 

ervaringen juist waardevol zijn. 

Ik wist niet wat ik hoorde. Nu 

snap ik het.”

Inside Out
De deelnemers aan de Talenten-

expositie maakten samen met 

studenten van het Summa College 

en kunstenaars van het Living 

Museum prachtige werken die 

in het Van Abbemuseum onder 

grote belangstelling ten toon 

werden gesteld. De opening van 

de expositie werd een bijzondere 

avond, vol bijzondere mensen, 

verhalen en ontmoetingen. 
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Zodra cliënten zich bij Neos aanmelden of worden 

aangemeld spreekt een jobcoach hen over wat ze 

(willen gaan) doen en wat hun mogelijkheden zijn: 

betaald werk, dagbesteding en/of vrijwilligerswerk. 

Wat spreekt hen aan, wat hebben ze eerder gedaan 

qua opleiding en werk en wat willen en kunnen ze 

leren? Daar komt een advies uit en in het traject 

gaat de begeleiding - en bij betaald werk vooral de 

jobcoach - daar met de cliënt op verder. Het hoogst 

haalbare staat daarbij centraal in het vizier. Als dat 

doel pas na verloop van tijd bereikt kan worden, 

gaan cliënten in elk geval al met dagbesteding 

aan de gang. Vanaf het begin dus de handen uit de 

mouwen. Zo wennen cliënten aan het ritme van bezig 

zijn en leren ze dingen. 

Nieuw in 2019: muziek
Neos heeft een aantal activiteiten in huis die cliënten kunnen doen 

als leer-werktraject naar betaald werk toe of als dagbesteding. 

Dat zijn werkzaamheden op het vlak van: productie en logistiek, 

klussen en verhuizen, schoonmaak, fietsenreparatie en sinds 2019 

ook muziek. Daarbij leren cliënten onder vakkundige begeleiding 

muzieknummers te maken op de computer. Er zijn ook gitaren en 

een drumstel aanwezig waar ze op kunnen (leren) spelen. 

• Activerende en positieve werking op het dagelijkse leven. 

• Bijdrage aan het (her)ontdekken van de zin in het leven. 

• Vergroten eigenwaarde: cliënten leren muziek te maken.

•  Cliënten krijgen een stem: opvattingen uitdragen,  

lastige dingen kunnen zeggen.

• Gevoelens uiten en delen. 

• Middel om in gesprek te komen met anderen.

• Mogelijk opstapje naar professioneel bezig zijn met muziek. 

VA N A F  H E T  B E G I N 
H A N D E N  U I T  D E  M O U W E N

Waarom muziek? 
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Sinds vier jaar werken de Federatie 

Opvang en Stichting Kinderpostzegels  

samen aan de uitvoering van het pro-

gramma Veilige Toekomst, een program-

ma voor kinderen in de vrouwenopvang 

en maatschappelijke opvang. Het 

gezamenlijke doel is om deze kinderen 

te ondersteunen bij het verwerken van 

hun ervaringen. Een onderdeel daarin 

is het creëren van een kindvriendelijke 

leefomgeving die de kinderen helpt ont-

spannen en zo bijdraagt aan een gevoel 

van veiligheid en een gezonde ontwik-

keling. Kinderpostzegels heeft voor dit 

doel een subsidie aan Neos verstrekt, 

waarmee we zes gezinskamers en één 

tienerkamer helemaal kindvriendelijk 

kunnen inrichten. 

Groepsbegeleider Chaimae: “We zijn 

er ontzettend blij mee! Samen met de 

vrouwen en de kinderen hebben we een 

heel mooi ontwerp gemaakt dat alles 

biedt wat de kinderen en moeders nodig 

hebben, zoals meer rust. In de drie 

woonstudio’s worden scheidingsmuren 

aangebracht, zodat er een aparte 

kinderkamer ontstaat waardoor de 

huiskamer ook meteen veel ‘huiselijker’ 

wordt. In allebei de ruimtes betekent dat 

meer rust voor moeder en kind. In de 

grotere studio’s komt nu ook een aparte 

slaapkamer voor de moeder. Daarnaast 

wordt de tienerruimte voor kinderen 

vanaf 12 jaar opnieuw geschilderd en 

ingericht volgens de wensen van de 

tieners van tegenwoordig.

Kinderpostzegels heeft voor ons ook de 

mogelijkheden gecreëerd om een echte 

natuurtuin aan te leggen. Deze groene 

tuin biedt de kinderen (en de moeders) 

de mogelijkheid om in een veilige 

omgeving te spelen en in contact te 

komen met de natuur. Dit heeft een 

positieve invloed op de ontwikkeling 

van de kinderen en brengt rust en 

ontspanning. Allemaal belangrijke 

aspecten bij het creëren van een 

nieuwe en veilige toekomst! 

K I N D E R E N  I N  D E  O P VA N G
Een Veilige Toekomst

Meer rust en ruimte

Natuurtuin werkt positief

Bij het ontwerp 

van de tuin worden 

ook de kinderen 

betrokken. Wij zijn 

Kinderpostzegels 

heel erkentelijk!!

Aantal kinderen in 

de opvang (2019) 

Aantal kinderen 

begeleid vanuit 

ambulante 

en extramurale 

trajecten (2019)

96

92
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TA N DA RT S Z O R G  A A N  H U I S  V O O R 
B E WO N E R S  B E S C H E R M D  WO N E N
Bewoners van de Neos Verpleegzorg-

voorziening hebben sinds 2019 een 

tandarts aan huis. In de artsenkamer op de 

Kwartelstraat houdt dokter Clemens van 

Kempen wekelijks spreekuur en behandelt 

cliënten. Met zijn mobiele praktijk kunnen 

zelfs bedlegerige cliënten op de eigen 

kamer worden behandeld. 

Inmiddels zijn ook cliënten in het Ritahuis 

en de bewoners van Neos Onderdak 

‘patiënten’ die aan huis worden geholpen! 

Ady Spierings, onze senior verpleegkundige, 

zocht al jaren een oplossing om de cliënten 

de best mogelijke tandzorg te bieden. 

Want de drempel om naar de tandarts 

te gaan is hoog. De meeste bewoners 

hebben geen goed gebit en grote angst 

voor de tandarts. De heer Clemens is 

echter geduldig en zeer ervaren in het 

begeleiden van patiënten met angst. 

Hij is bekend met de doelgroep en 

met gerelateerde aandoeningen, zoals 

verslaving, psychische problematiek en 

met de invloed van medicatie. We gaan 

ons ook inspannen om deze zorg voor 

daklozen op straat mogelijk te maken, in 

de voetsporen van Peter Meulensteen en 

zijn medewerkers van Clematis. 

Voorkomen en bestrijden van pijn en vergroten eigenwaarde
Tandarts Clemens van Kempen over wat deze hulp voor 

cliënten betekent: “‘Door hen te helpen geven we 

de mensen weer zelfvertrouwen en durven zij weer 

contact te maken, zoals bijvoorbeeld gaan solliciteren. 

Ze worden weer voor vol aangezien. En niet alleen 

dat, met een gezonde mond zonder klachten gaat hun 

algehele gezondheid met sprongen vooruit. 

Instanties en onder meer bewindvoerders zouden 

meer oog mogen hebben voor deze mensen en voor 

de situatie waarin ze verkeren. Niet alleen strikt 

de  – ook administratieve - regels volgen of kijken 

naar de kosten. Soms zijn we maandenlang bezig met 

formulieren invullen en dan is het nog vaak afwachten.  

Neos-manager Guido van Kempen: “We vinden dat alle dak- en thuislozen in 

de regio laagdrempelig gebruik moeten kunnen maken van tandartszorg (zoals 

de Straatdokter). Nu zijn er binnen de WMO wel wat mogelijkheden. Huisartsen 

kunnen cliënten doorverwijzen naar deze tandarts, en voor mensen die onder 

bewind staan kan er eventueel Bijzondere Bijstand worden aangevraagd. Zelfs bij 

onverzekerde zorg kan deze tandarts helpen. We pakken dit samen verder op!”

Wij, zorgverleners, hebben een beroepseed afgelegd om 

er te zijn voor iedereen, omdat ieder individu belangrijk 

is. We kijken hoe wij deze mensen nu en in de toekomst 

het beste kunnen helpen. Als we wat meer vertrouwen en 

tolerantie van instanties zouden krijgen, zonder dat we 

allerlei procedures moeten doorlopen, zou dat enorm hel-

pen, ook in de kostenbesparing! Want als de situatie en de 

gezondheid van cliënten hierdoor sterk verbetert, scheelt 

dat op den duur alleen maar in kosten. Zowel in toekom-

stige zorgkosten als ook in uitkeringen, afgezien nog van 

de kosten van de administratieve rompslomp. Uiteindelijk 

zijn de voldoening en de dankbare blik in de ogen van de 

mensen het allerbelangrijkste..., daar doen we het voor!”

(Foto 2019).



Binnen het Beschermd Wonen is de woonsituatie van 

cliënten van het Ritahuis en het Sociaal Pension een be-

langrijke ontwikkeling. In het najaar van 2020 betrekken 

ze eenpersoonsstudio’s binnen de nieuwbouw die verrijst 

op de plaats waar voorheen het Labrehuis stond. De me-

dewerkers van beide locaties gaan daar een gezamenlijk 

team vormen. In 2019 werd daar naartoe gewerkt. 

Kevan Kuijpers, groepsbegeleider van het Sociaal Pension: 

“De teamvorming verloopt goed, terwijl we elkaar van tevo-

ren eigenlijk nauwelijks kenden. Wat zeer heeft geholpen is 

de gezamenlijke bijeenkomst waarin we beelden die we van 

elkaar hadden, hebben besproken. Dat heeft veel helderheid 

en saamhorigheid gebracht. We groeien echt naar elkaar toe, 

komen bij elkaar op de locatie en maken gemengde diensten, 

zodat we elkaar en elkaars werkwijze goed leren kennen. Dat 

is belangrijk, want zeker als zich moeilijke situaties voordoen, 

moet je als collega’s weten wat je aan elkaar hebt. 

Teamrolhouders en stagebeleiders trekken ook al samen op, 

sollicitaties doen we samen en nieuwelingen worden vanaf het 

begin op beide locaties ingepland. Ik heb er alle vertrouwen in 

dat we er straks staan als team. Dat is ook nodig want het zal 

pittig en uitdagend zijn in de nieuwe woonsituatie die met de 

zelfstandige woonunits anders is dan die van het Sociaal Pen-

sion. Met onze ervaring, de specifieke inbreng van gastvrouwen 

en de frisse blik van stagiairs en de coaching van docenten van 

de Leerschool van Neos en stagebegeleiders gaan we ervoor.” 

K L E I N E  S TA P J E S  N A A R  G R OT E  S A A M H O R I G H E I D 
TEAMLEDEN RITAHUIS EN SOCIAAL PENSION NAAR ÉÉN TEAM BESCHERMD WONEN

Miriam Raatgever, groepsbegeleider van het Ritahuis 

heeft echt zin in het ‘nieuwe werken’ in de nieuw-

bouw. “Ik heb in ruim 5 jaar Ritahuis veel ervaring 

opgebouwd met mensen die beschermd wonen nodig 

hebben en met verschillende manieren van benade-

ring. We zullen straks zowel cliënten met een be-

schikking voor 24-uursopvang als ambulante cliënten 

begeleiden. De een zal je meer op zelfredzaamheid 

en verantwoordelijkheid aanspreken, terwijl je een 

ander echt bij de hand moet nemen om die zelf-

redzaamheid op te bouwen. En weer een derde zal 

misschien blijvend intensieve hulp nodig hebben. En 

waar de een in principe 24 uur een beroep op je moet 

kunnen doen, leer je een ander dingen zelf te regelen 

en oplossingen te zoeken als daarbij iets misgaat. 

Tegelijkertijd moeten we de balans houden tussen 

de zelfstandigheid van mensen in hun eigen studio 

en het waarborgen van een veilige leefsituatie voor 

iedereen. Vakinhoudelijk is het een mooie uitda-

ging. We betrekken cliënten die meeverhuizen ook 

nadrukkelijk bij dit soort issues. Hoe denken ze over 

het houden van huisdieren? Moet dat kunnen? Mogen 

mensen blowen in hun eigen studio? Hoe verhoudt 

zich dat tot anderen die dat niet willen? Je mag zeker 

zeggen dat de aanstaande vernieuwing volop leeft bij 

alle betrokkenen.”

17
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Korte lijntjes

In het flex pand staat ‘samenwerking’ sinds 

anderhalf jaar centraal. Na enkele vervelende 

situaties werd een vast overleg tussen Woonbe-

drijf en begeleiders van de organisaties afgespro-

ken en werden er strakke afspraken gemaakt om 

overlast te voorkomen. “Goed dat dat is gebeurd, 

het loopt nu vrij soepel”, zeggen Laura en Demi. 

“We overleggen periodiek hoe het gaat, regelen 

praktische dingen en houden elkaar op de hoogte 

van dingen waar we op moeten letten. 

We delen ook een gezamenlijke ruimte met bege-

leiders en cliënten waar we bij aanwezigheid een 

beetje in de gaten kunnen houden wie er binnen-

komen. Met cliënten, begeleiders en Woonbedrijf 

zitten we bovendien in een groepsapp. Daarin ge-

ven we signalen door, ideeën, tips, klachten. Petra 

van Kessel van Woonbedrijf is hier veel aanwezig, 

zij is zo’n beetje de centrale spin in het web. Met 

haar hebben we hele korte lijntjes. Haalt een 

cliënt van ons bijvoorbeeld iets uit wat niet kan, 

dan stelt ze ons op de hoogte en ondernemen we 

actie. Andersom werkt het net zo. Laatst had een 

cliënt van ons een interfacekastje nodig voor zijn 

tv. Even een belletje naar Petra en zij had er nog 

eentje liggen. Hup, opgelost.” 

Petra houdt ook een screeningsgesprek met de cliënten die hier tijdelijk 

komen wonen. “Daar zijn wij dan ook bij. Het is wel belangrijk of iemand hier 

past en of hij of zij een plan voor de toekomst heeft. Mensen moeten hier aan 

een paar voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld niet op de Sancties- en Kansen-

lijst staan, geen schulden hebben en een inkomen hebben. Zo’n screening 

vinden we wel terecht. Mensen komen hier niet voor niets wonen. Ze moeten 

klaar zijn om naar zelfstandigheid toe te groeien. Door deze screening zijn 

mensen hier beter op hun plek en is er sprake van een betere doorstroming.” 

SAMENWERKEN IS OOK.....

•  Woonbedrijf onderhoudt het pand, maar Elvis Bastiaans, Facilitair 

medewerker van Neos, doet regelmatig kleine klusjes.

•  De begeleiders van de verschillende organisaties zijn luisterend 

oor en klankbord voor elkaar. “We zijn tenslotte allemaal 

hulpverleners.”

•  Leren van elkaars houding: “Als begeleiders zijn we gewend 

achter het gedrag van mensen te kijken: wat ligt daar onder? We 

gaan best ver in het accepteren van gedragsuitingen. Petra steekt 

directer op het gedrag in. Dan zegt ze bijvoorbeeld tegen ons: ‘Hé, 

dat zou ik me niet laten zeggen’. Goed om je bewust te worden van 

de grenzen van een ander. Andersom werkt dat natuurlijk ook zo.”

•  Contact onderhouden met de wijkagent: “We wisselen signalen uit 

waar nodig. Dat werkt goed.” 

FLEX WONEN
De woonbegeleiders van Neos werken 

vanuit één team woonbegeleiding en 

wijkgericht, zodat ze de sociale infra-

structuur in de buurt van hun cliënten 

goed kennen. Twee van hen zijn Laura 

Hendrikx en Demi Panjoel. Ze begelei-

den onder meer cliënten, voornamelijk 

jongeren, bij het zelfstandig leren wo-

nen in het ‘flex pand’ aan de Willem-

straat van Stichting Woonbedrijf. Ook 

andere zorg- en welzijnsorganisaties 

hebben daar cliënten tijdelijk gehuis-

vest. Daarnaast wonen er reguliere 

huurders, zoals studenten. 
Laura: “Het leuke van het werk is dat je ‘s ochtends nooit weet met 

welke ervaringen je ‘s avonds weer thuiskomt. Het is zó divers.”



Sahida is inmiddels bij Neos in 

dienst getreden als vrijwilligers-

coördinator en als groepsbegeleider 

bij het Sociaal Pension. 

Sahida: “Al snel kwam ik erachter 

wat een klein beetje inzet voor een 

ander kan betekenen. De cliënten 

hebben meestal een rugzakje, 

wat enige creativiteit van de 

vrijwilligers vraagt. 

Bijvoorbeeld: hoe zorg je ervoor 

dat iemand die het niet meer ziet 

zitten, toch even zijn kamer uitkomt 

om onder de mensen te zijn? 

Of de cliënt die zonder familie en 

vrienden veréénzaamt en zijn weg 

terug probeert te vinden in de 

maatschappij, waarbij net dat ene 

gesprekje in de week een moment 

is om naar uit te kijken. Het maakt 

me trots om te zien wat er op poten 

is komen te staan en wat daaruit 

allemaal voortkomt”. 
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Sahida Seerden, zelf gestart als vrijwilli-

ger, heeft zich als coördinator bijzonder 

ingespannen om vrijwilligers aan Neos 

te verbinden. In samenspraak met de 

groepsbegeleiders is een divers ken-

nismakingsprogramma opgezet om de 

kandidaten te enthousiasmeren voor de 

verschillende functies, met informatie 

over de doelgroepen, bezoeken aan de 

locaties en ontmoetingen met bewo-

ners en collega’s. 

Ewa Zalewska, kinderwerker in het Blijf 

van m’n Lijfhuis, vertelt hoe belangrijk 

vrijwilligers zijn: “Sommige moeders 

vinden het moeilijk om hun kind bij ons 

achter te laten, maar als ze weten dat 

hun kinderen in veilige en vertrouwde 

handen zijn, hebben zij zelf hun handen 

vrij om zaken te regelen voor hun 

nieuwe toekomst. Met de kleintjes tot 4 

jaar doen we verschillende activiteiten, 

zoals spelletjes, voorlezen en tekenen. 

Het is per dag heel wisselend, echt heel 

mooi en waardevol om te doen!”

VRIJWILLIGERS AANVULLENDE ROLLEN
IN 2019 meldden zich maar liefst 23 nieuwe vrijwilligers bij Neos die zich 

regelmatig inzetten voor onze cliënten op de woonlocaties. Ze vervullen 

verschillende functies bij activiteiten die ontspannend of nuttig zijn voor de 

bewoners. Ze helpen bijvoorbeeld bij huishoudelijke taken, waaronder koken, 

en leren cliënten praktische handigheden aan, onder meer bij reparaties. 

Vrijwilligers kunnen ook als ‘buddy’ van bewoners mee naar buiten gaan, 

bijvoorbeeld naar een afspraak voor een baan. Ze kunnen tevens een 

luisterend oor bieden of zich als vrijwilliger nuttig maken in de kinderopvang.



In 2019 konden we bij Neos het project 

‘zelforganiserend werken’ grotendeels 

afronden. In 2020 wordt het laatste 

team - de groepsbegeleiders, kind-

werkers en trajectbegeleiders van het 

Blijf van m’n Lijfhuis - hierin getraind. 

Daarna is ‘zelforganisatie’ geen project 

meer, maar een normale manier van 

werken bij Neos. 

Met dit proces dat we in de loop van 

2016 zijn gestart, zijn taken en verant-

woordelijkheden logischer verdeeld, is de 

professionele autonomie vergroot, wor-

den competenties beter benut en is Neos 

als organisatie wendbaarder geworden. 

De leidinggevenden zijn opgeschoven 

van een hiërarchische naar een coachen-

de en stimulerende rol. Ze bewaken de 

visie en het algemeen kader, monitoren 

de vooruitgang en helpen knelpunten 

oplossen. De professionals in het veld zijn 

samen verantwoordelijk voor de invulling 

van de zorg waarmee ze cliënten helpen 

te herstellen en weer verder te gaan met 

hun leven. Zo vullen alle geledingen el-

kaar goed aan: iedereen doet waar hij of 

zij voor is opgeleid en heeft daarbinnen 

de vrijheid en verantwoordelijkheid om 

‘alles uit de kast te halen’ voor de best 

mogelijke zorg voor de cliënt. 

Door zelforganiserend te werken ontwik-

kelt Neos zich door tot een lerende orga-

nisatie die in staat is om snel in te spelen 

op alle veranderingen die zich voordoen 

in het werkveld. 

BIJ NEOS WERKEN WE 
ZELFORGANISEREND

Geluiden uit de teams

“Zelforganisatie geeft meer eigen 

verantwoordelijkheid. Collega’s worden in hun 

kracht gezet. We leren van elkaar en gebruiken 

elkaars kwaliteiten. Beslissingen worden 

sneller genomen. Het maakt het werk nog leuker.”

In onze zelforganiserende manier van werken vervullen de 

teamrolhouders in het primaire proces en de proceseigenaren 

van Bedrijfsvoering een belangrijke schakelfunctie. Zij zijn 

de contactpersonen voor specifieke aandachtsgebieden. Dit 

zorgt voor korte lijnen en een vlotte, effectieve samenwerking 

waarin we bij Neos optimaal gebruikmaken van elkaars 

expertise. Bij hen en bij hun teams ligt de primaire 

verantwoordelijkheid voor (goede ondersteuning van) goede 

zorg voor cliënten.
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VOORZIENINGEN NIEUWBOUW

•  80 eenpersoonsstudio’s (18 m2) voor cliënten 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang

•  16 appartementen (35 m2)

•  gemeenschappelijke voorzieningen: 2 keukens, 

een verblijfsruimte, een internetwerkplek voor 

cliënten, een wasruimte, een sanitair blok en 

douche, een opslagruimte, 2 time-in kamers, 

een werkplek voor medewerkers, (balie in 

open ruimte) en 2 spreekkamers.

BEDRIJFSVOERING NIEUWBOUW
De bouw van de nieuwe woonvoorziening 

van Neos verloopt voorspoedig. Deze be-

staat uit volwaardige eenpersoonsstudio’s 

en tweepersoonsgezinsappartementen die 

duurzaam worden gebouwd volgens de 

laatste normen en inzichten, met samen-

werkingspartner ‘thuis en bouwpartners. 

Een cruciale rol in het bouwproces is weg-

gelegd voor medewerkers van Vastgoed 

en Services. Zij treffen alle voorbereidin-

gen voor het verhuizen en inhuizen van 

alle bewoners van het Ritahuis en het So-

ciaal Pension. Alle diensten en voorzienin-

gen moeten immers tiptop in orde zijn als 

de bewoners intrekken: eten, beveiliging, 

sanitair, schoonmaak, ICT, communica-

tie, camera’s, toegangssystemen, toe-

gangscontrole en natuurlijk de inrichting 

van alle appartementen en leefruimtes, 

contracten met leveranciers e.d. De bewo-

ners hebben een verblijfsovereenkomst 

met Neos waarin is vastgelegd van welke 

voorzieningen zij gebruik maken. 

Medewerker V&S Coen Loijen: “Om al deze werkzaamheden in 

goede banen te leiden zijn werkgroepen opgericht. Het is een flinke 

klus! Leuk is dat bewoners betrokken zijn bij de inrichting van de 

studio’s. De materialen zijn allemaal solide en duurzaam. Neos heeft 

voor de studio’s gekozen voor een wandmeubel waarin de functies 

‘slapen, zitten, tv kijken en het opbergen van kleding en spullen’ zijn 

geïntegreerd. 

Bestuurder Raoul Bakkes: “De nieuwbouw markeert een mijlpaal in 

de ontwikkeling van het zorgen voor, naar ‘zelf zorgen voor, tenzij’. 

Het is cruciaal dat we mensen weer helemaal in hun kracht zetten, 

zodat ze zo zelfstandig mogelijk op eigen benen kunnen staan, in een 

prettige woning in een fijne buurt. Hierbij zijn sociale contacten en 

hulp uit de wijk van groot belang. Als professionele ondersteuning 

nodig blijft, dan biedt de gemeente daarvoor mogelijkheden. Dit kan 

ook een Neos professional zijn.” 
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Acknowledge 

Albert Heijn 

ASML

Café Restaurant Queens Eindhoven

Congregatie van de Broeders van 

Johannes de Deo

Culinaire Gilde Brabançonne

CZ Fonds

CZ Verwenzorg

Dhr. Van Hest

Dispuut La Donna è Mobile Mobile

DOUGLAS

Dress4Success

ETOS

IKEA Eindhoven

International Women’s Club Eindhoven

Joke Zwanikken Verwenzorg 

Kansfonds 

Oranje Comité

Oranjefonds 

Parochiële Charitas Instelling St. Catharina 

Mevrouw R. Kremers

Rotaract

Rotaryclub Eindhoven-Veldhoven

Rotaryclub Heeze 

Samen voor Eindhoven

Stichting A .H.E.M. Philips-de Jongh fonds 

Stichting Boschuijzen

Stichting Dames Spoorenberg

Talentenfonds

Stichting de Regenboogboom

Stichting Het Vergeten Kind 

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Present en vrijwilligers 

Stichting Sollicite

Stichting Speelcadeau

Stichting Thomas van Villanova 

Stichting Vrienden van Neos

Stichting Welzijn Eindhoven

The Ladies Circle

The Soap Foundation

Wim en Michiel van Neos

Vrijwilligers en vele anderen 

Sponsoren, fondsen en vrijwilligers
JAARBEELD 2019 

Hartelijk bedankt!  
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INSTROOM  2016  2017  2018 2019

UITSTROOM  2016  2017  2018 2019

Instroom     297 299 285 190 
Tijdelijke interventie   268 158 149 153 

Succesvol beëindigde trajecten  186 183 206 191 
Voortijdig beëindigde trajecten  59 57 51 49
Afgesloten overig   16 13 9 12
Totaal afgesloten trajecten  261 253 266 252 

KOSTEN  2017   2018 2019 
Personeelskosten  13,1   12,8 11,4 
Afschrijvingskosten    0,6    0,7 0,6
Overige bedrijfskosten    4,7    5,1 5,0
Financiële baten en lasten    0,0    0,0 0,0

Totaal    18,5    18,6 17,0

OPBRENGSTEN   2017  2018 2019 
WMO  15,5    14,8 13,1
Wlz / Awbz  0,8    1,3 1,6
Forensische Zorg   0,0    0,2 0,8
Eigen bijdrage    1,0   1,4 1,4
Overig   0,5    0,4 0,8
 
Totaal   17,8   18,1 17,7

EXPLOITATIE 2019 (in miljoenen)

INSTROOM

UIT-
STROOM

R E S U LTAT E N  2 0 1 9

Hartelijk bedankt!  
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